
Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Toma)

Sf. Apostol Toma a rămas in istorie cu supranumele de Necredinciosul. Dar relatarea
evanghelică din Duminica de astăzi, ne prezintă foarte clar pasul pe care Sf. Toma l-a făcut,
de la necredinţă la credinţă. Nu este vorba de credinţa în Dumnezeu la modul general, ci de
credinţa în Învierea Mântuitorului. Toţi Apostolii au dobândit această credinţă în urma arătării
lui Hristos cel Înviat. Cu toţii L-au văzut şi au mărturisit apoi Învierea Lui, iar mărturia lor
este baza credinţei creştine până astăzi. La fel şi Toma, a văzut şi a crezut, iar Sf. Scriptură
consemnează mărturia lui, cea mai puternică şi cea mai clară din paginile ei: Domnul meu şi
Dumnezeul meu. Astfel că supranumele lui Toma este nemeritat.

Să ne învrednicim şi noi să fim părtaşi fericirii rostite de Mântuitorul tot cu acest
prilej: Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut! Adică fericiţi putem fi noi cei ce credem în
mărturia Apostolilor, incluzându-l pe Toma, care l-au văzut Înviat şi am crezut cuvintelor lor!

† Mitropolit NICOLAE
Program liturgic
Vineri 7 mai – 7.00 pm – taina Sf. Maslu
Duminică 9 mai – Duminica a 2-a după Paști (a Sf. Toma)
- 8:30 am – Utrenia
- 10:00 am - Sf. Liturghie a Sf. Ioan Gură-de-Aur
Miercuri 12 mai - 7.00 pm - Acatist
Joi 13 mai - 6.00 pm – Lecția de catehism – Dumnezeiasca Liturghie cu Pr. Nicolae
Clempuș de la parohia Sf. Maria, Dacula, Georgia - pe portalul de ZOOM
https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09
Vineri 14 mai – 7.00 pm - Acatist
Sâmbătă 15 mai
- 8.30 am – Utrenia
- 9.30 am – Sf. Liturghie
- 7.00 pm – Vecernia
Duminică 15 mai – Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)

Adunarea Episcopilor Ortodocşi Canonici din Statele Unite ale Americii a lansat un nou
Survey. Vă rugăm să-l completați!
The Mental Health Needs Assessment Survey, designed by experts on the Mental Health Task
Force, takes only 15 minutes and consists of approximately 30 questions. All information
you provide is completely anonymous, and the aggregate data will help the Task Force
better understand the mental health needs and experiences of the faithful in order to develop
resources and programs for enhanced ministry in your community. Please take the survey
below and encourage others in your community to take it as well.
www.assemblyofbishops.org/ministries/mental-health-task-force/.

Slujbele din zilele de sărbătoare peste săptămână, sâmbătă și duminică vor continua să fie
transmise live online pe situl www.biserica.tv.

Pomelnicul familiei pentru Sf. Liturghie, Sf. Maslu și slujba parastaselor poate fi trimis
prin poștă la adresa 5406 N. Newland Ave. Chicago IL 60656 sau prin email la

https://us02web.zoom.us/j/83232676956?pwd=WFpFa3EzVGt5NjMybGVpcjBXZW1aQT09
http://www.assemblyofbishops.org/ministries/mental-health-task-force/


cler@catedrala.org. Orice donație pentru susținerea Catedralei este binevenită și poate
fi făcută prin poștă sau direct prin Paypal/credit card pe situl Catedralei
www.catedrala.org rubrica donații.

● În fiecare săptămână MARȚI ȘI JOI SEARA la orele 8.00 PM până când epidemia va
trece, preoții și credincioșii parohiilor Mitropoliei sunt îndemnați să citească acasă
Paraclisul Maicii Domnului.

A apărut Revista Credința 1/2021 (ianuarie-martie 2021) – descărcați aici:
www.mitropolia.us/pdf/2021.04.07.pdf

Informații AROLA
Dacă doriți să fiți la curent cu activitățile Organizației Doamnelor din Mitropolie (AROLA)
vă rugăm să o contactați pe Adriana Obreja pentru a-i oferi adresa de email.

Saint Paraskeva Orthodox Charity - ajută permanent copii din România și vă invită să
vă alăturați acestui efort prin donațiile dvs direct pe websitul
asociației: www.spcharity.org.

Cuvinte ale Părinților
”Dacă persoanele cărora le-a apărut Hristos cel Înviat sunt persoane istorice, prin ele s-a putut
verifica după toate regulile metodei istorice, dacă nu modul Învierii lui Hristos și caracterele
trupului Lui Înviat, în orice caz faptul Învierii.”
Pr. Dumitru Stăniloae

Be the Bee # 175 | Our New Life in Christ (Pascha)
www.youtube.com/watch?v=FILBbpdbGHs&list=PLbyQMR-_r8bJTrcWpWxSUPdJHdZJsq
_zG&index=176

The Children’s World – a Sunday Bulletin for Children: God has a plan!
http://myocn.net/wp-content/uploads/2021/04/Childrens-Word-426.pdf

NEW: LIVE Adult Education: Shared Experience of the Orthodox Christian Faith
http://myocn.net/adult-education-shared-experience-orthodox-christian-faith/

Biblioteca Catedralei
Biblioteca Catedralei Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, cu sală de lectură special amenajată la
etaj, vă oferă un număr de peste 900 de titluri în limba română şi engleză pe care vă invităm
să le răsfoiţi sau să le împrumutaţi în regim de bibliotecă.
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